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اختيار مستضيف «آسياد ٢٠٣٠» اليوم
الدوحة - فريد عبدالباقي

اليــوم رئيــس  يفتتــح 
املجلــس األوملبي اآلســيوي 
الشــيخ أحمــد الفهــد أعمال 
اجتماع اجلمعية العمومية الـ 
٣٩ للمجلس األوملبي اآلسيوي 
واالجتماعــات املصاحبة له 
بفنــدق جي دبليــو ماريوت 
مســقط، وذلك للمرة األولى 
في ســلطنة عمان وبتنظيم 
من اللجنة األوملبية العمانية. 
وتناقش اجلمعية العمومية 
العديد من امللفات املهمة على 
طاولة رؤساء الوفود اآلسيوية 

الـــ ٤٥، منهــا ٣٢ جلنة ســتحضر االجتماع 
مبســقط، و١٣ جلنــة أوملبية ستشــارك من 

خالل االتصال املرئي.
ويعــد البنــد اخلاص باســتضافة دورة 
األلعــاب اآلســيوية ٢٠٣٠، والذي تقدمت له 
مدينتــا الدوحة والرياض، مــن أبرز ملفات 
االجتمــاع وفي طليعة جدول األعمال، حيث 
سيتضمن عروض سيقدمها وفدا الدولتني ومن 
ثم عرض تقرير اللجنة املشكلة من املجلس 
األوملبي التي قامت بزيارة البلدين واطلعت 

منافسة بني الدوحة والرياض في مسقط

الشيخ أحمد الفهد يفتتح جدول أعمال عمومية املجلس األوملبي اآلسيوي اليوم

العربي جتاوز القرين في ممتاز «اليد»

انتخابات «الطائرة» ٥ يناير

يعقوب العوضي

فاز العربــي على القرين بنتيجة ٣٣-
٢٤ فــي املباراة التي جمعتهما مســاء أول 
من أمس على صالة مجمع الشــيخ سعد 
العبداهللا في ضاحية صباح السالم ضمن 
إطار منافسات اجلولة ٤ من الدوري املمتاز 
لكرة اليد، وبذلك رفع «األخضر» رصيده 
إلى ٧ نقاط متصدرا الترتيب العام مؤقتا 

فيما بقي القرين على رصيده بنقطتني.
وكان برقان قــد حصد أول نقطتني له 
في لبطولة بعد فوزه على خيطان بنتيجة 

٢٧-٢٤، بينما يبقى خيطان دون رصيد. 
وضمن فعاليات اجلولة ٤ لدوري الدرجة 
األولى، فاز النصر على التضامن بنتيجة 
٣١-٢٢ ورفــع رصيده إلــى ٤ نقاط بينما 
يواصــل التضامن نزيــف النقاط ويبقى 
مــن دون رصيد، وفي مبــاراة أخرى فاز 
الشباب على الساحل بنتيجة ٣٥-٢٥ ورفع 
رصيده إلى ٤ نقاط فيما يبقى اخلاسر من 

دون نقاط.
إلى ذلك، أعلن حكم اليد محمد بويابس 
االبتعــاد عن املجــال التحكيمي واعتزاله 

رسميا عبر حسابه في «تويتر».

يعقوب العوضي

أعلنــت اللجنة االنتقاليــة في احتاد الكرة 
الطائرة عبر أمني الســر عبدالرحمن الســهو، 
عن موعد إقامــة انتخابات االحتاد اجلديدة ٥ 
يناير املقبل، على أن تكون فترة الترشــح من 

٢٠ - ٢٤ ديسمبر اجلاري.
وفي منافسات الدوري املمتاز للعبة وضمن 

منافسات اجلولة الثانية، فاز الساحل على برقان 
بنتيجة ٣-٢ في اللقاء الذي جمعهما على صالة 
مجمع الشيخ سعد العبداهللا في ضاحية صباح 
السالم أول من أمس، ورفع الساحل رصيده إلى 
٣ نقاط متســاويا مع اخلاسر بنفس الرصيد، 
كمــا فاز التضامن على اليرمــوك ٣-٠، ورفع 
رصيــده الى ٤ نقاط متصــدرا الترتيب العام 

مؤقتا وأصبح رصيد اليرموك نقطة واحدة.

والتقت عن قرب مع منظمي امللفني، وبعد ذلك 
ســيتم التصويت وألول مــرة إلكترونيا من 
قبل عموميــة املجلس األوملبي، واإلعالن عن 
النتيجة النهائية ليتم بعد ذلك توقيع العقد 

مع الدولة املستضيفة ألسياد ٢٠٣٠.
كما ســيتم خــالل االجتمــاع تكرمي نخبة 
من الشخصيات اآلســيوية كما جرت العادة 
من قبل املجلس األوملبي اآلســيوي ومنحهم 
جائزة االستحقاق تقديرا لهم على مساهماتهم 
الفعالة وجهودهم البارزة في املجال الرياضي.

النصر ال يتخلى عن القمة.. والقادسية «على الراحة» يتقدم
قراءة في اجلولة الـ ١٢من دوري stc «التصنيف»

عبدالعزيز جاسم

لم جتد فرق الصدارة في دوري stc «التصنيف» 
أي معاناة في حتقيق االنتصارات مع ختام اجلولة 
الـ ١٢ باستثناء الساملية الذي تعادل مع الفحيحيل. 
وشــهدت اجلولة تعثر جميع الفرق التي تعاني 
من خطر الهبوط، فخسر التضامن والصليبخات 
وبرقــان واجلهراء وخيطان، ورمبا يكون الرابح 
األكبــر بينها جميعا هو الفحيحيل الذي كســب 
نقطة ثمينة أمام الساملية قد تعينه كثيرا في قادم 
اجلوالت، وفي املجمل العام لم تكن املباريات ممتعة 
فنيا وتأثرت باإلرهاق الذي طال جميع الالعبني.

العنابي نهض.. والتضامن يغرق

ألنه ال يريد أن يفقد الصدارة قاتل حتى النهاية 
ومتكــن من الفوز حتــى وان جاء متأخرا، هذا ما 
فعله النصر في مباراة التضامن ٣-١، فعلى الرغم 
من تراجع األداء خصوصا في الشــوط الثاني إال 
أن الفريق ظل متماسكا وقام بعدها املدرب أحمد 
عبدالكرمي بإدخال مشعل فواز والذي كان مؤثرا 

في الهجوم ما تسبب بكتابة نهاية سعيدة.
وعلى اجلهة املقابلة، خسر التضامن األهم في 
املباراة وهو النقاط الـ ٣، بعد أن دفع ثمن اندفاع 
العبيه في الدقائق األخيرة بطريقة عشوائية تاركني 
مساحات خالية كبيرة استغلها املنافس ليواصل 
تقدمه فيما بات التضامن قريبا من بوابة الهبوط.

األصفر مرتاح.. والصليبخات وصل للنهاية

أراد مدرب القادســية اإلسباني بابلو فرانكو 
جتربة العبني وتوليفة جديدة في وســط امللعب 
والهجوم وإراحة العبني آخرين حفاظا على جميع 
الالعبني من اإلرهاق واإلصابات فكان له ذلك بعد 
أن سّير مباراته أمام الصليبخات كما أراد بتحقيق 
فوز سهل بهدفني دون رد أثبت من خالله أن دوري 
التصنيف بالنســبة له انتهى وحــان الوقت من 
أجل جتهيز الفريق ملا هو مهم في الشهر املقبل.

أما الصليبخات فمع ختام اجلولة الـ ١٢ انتهت 
مهمتــه في دوري التصنيف بعدما هبط رســميا 
للدرجة األولى مع تبقي مباراتني، لذلك كان واضحا 
من خالل األداء االستسالم والتراجع الكبير في كل 
شيء وإذا أراد العودة مرة أخرى فعليه تصحيح 
األمور اإلدارية والفنية واختيار الالعبني احملليني 
بعناية والتعاقد مع محترفني آخرين وإال سيبقى 

على وضعه ولن يعود مرة أخرى.
البرتقالي عاد قويًا.. واجلهراء تأثر بالتغيير

مــن الواضــح أن الراحة التــي حتصل عليها 

العبــو كاظمة في اجلولة الســابقة عادت عليهم 
بالفائدة فكانت مبنزلة استعادة طاقة فقدها جراء 
ضغــط املباريات، وبالفعــل كان مقنعا هجوميا 
فســجل رباعية مميزة بأقدام محلية بـ ٤ العبني 
مختلفــني األمر الذي يدل علــى أن البرتقالي بدأ 

يستعيد عافيته.
وعلى اجلهــة األخرى، من الطبيعي أن يتأثر 
أي فريق عندما مير عليه أكثر من أسلوب كروي 
خالل نصف موســم فقط مهما كانت أســماء تلك 
املدربني، وبال شك ال يتحمل املدرب ماهر الشمري 
هــذه اخلســارة ألن يومني ال يكفيــان ألي مدرب 
ألن يضــع بصمته، لذا يجــب تصحيح األوضاع 
سريعا، فاحلمل سيكون على الالعبني كبيرا خالل 

الفترة املقبلة.
السماوي تراجع.. والفحيحيل نقطة «زينة»

لم يقدم الساملية املستوى املأمول في مباراته 
أمام الفحيحيل ولم يتمكن من تسجيل هدف لكنه 
حافظ على نظافة شباكه لتنتهي املباراة كما بدأت، 
وقد تكــون كثرة اإلصابات بــني صفوف الفريق 
واملباريات القوية املتتالية سببا في هذا اإلرهاق 
الواضــح على معظم العبيه. أما الفحيحيل فقدم 
مســتوى مميزا وكان قريبا أكثر من الفوز لكنه 

افتقد أمرا مهما وهو الالعب القناص وهو السبب 
الرئيســي في تراجع نتائجه ومركزه حتى اآلن، 
وقد تكون النقطة «زينة» في ظل خسارة جميع 
الفرق املنافسة على اخلروج من منطقة اخلطر.

األبيض على وضعه.. والساحل «هذي إمكاناته»

يتقدم الكويت خطوة خطوة نحو فرق الصدارة 
لكنه حتى اآلن تقدم يفتقد الى املستوى الذي يرغب 
فــي الوصول إليه، فالفريق لــم يعد كما كان في 
السابق يسجل ويضيف هدفا آخر وثالثا، بل بدأ 
يفكر مباشرة بتأمني هذا الهدف ويصبح هجومه 
متحفظا، وهو ما حدث مع الساحل عندما اكتفى 
بالهدف، وقد يكون العذر مقبوال لكل األندية وليس 
األبيض وحده التي ضمنت البقاء وتخشى إرهاق 
العبيها، كما أن الكويت تنتظره مواجهة مهمة أمام 
العربي بكأس الســوبر اليوم. من جانبه، حاول 
الساحل اللعب وفق إمكاناته فدافع في البداية من 
أجل اخلروج متعادال على أقل تقدير بالشوط األول 
أو اقتناص هدف لكن ذلك لم يحصل واســتقبل 
هدفا فكان من الصعب تعويضه أمام فريق خبير.

العربي ابتعد عن الضغط.. وخيطان تأثر بالطرد

لم يرتفع مستوى العربي في هذه اجلولة عن 

اجلوالت السابقة لكن ما حققه في املباراة أمام 
خيطان وفوزه بثالثية دون رد بال شك سيخرج 
الفريق من حالة الضغط التي عاشها في األيام 

املاضية، باإلضافة إلى أنه بات بعيدا عن 
مناطق اخلطر ما سيجعله يدخل كأس 
الســوبر اليوم بروح معنوية عالية، 
ويحسب لألخضر االستفادة من حالة 

الطرد للمنافس.
وعلى الطرف املقابــل، كانت جميع 

األمور تســير على خير مــا يرام في 
خيطان، حيــث تبادل الهجمات مع 

انتظار اســتغالل إحــدى الكرات 
املرتدة لترجمتها إلى هدف إال 
أن حالة طــرد املدافع فيصل 
العنزي أثرت كثيرا على أداء 
الفريق ما أدى إلى استقبال 

٣ أهداف.
الشباب وصل 
ملبتغاه.. وبرقان 

صحا متأخرًا

علـى الرغم 
مــــــــن أن أداء 

الشــباب لـــــم يرتق 
للمســتوى املطلــوب 
إال أنه حقــق ما يريد 
الفــوز  مــــن خــالل 
علــى برقــان بهــدف 
دون رد كـــان كفيال 
باقترابـــه بصــورة 
كبيــرة مــن التأهــل 
للدوري املمتاز، لذلك 
يدرك اجلميع ســواء 
اجلهاز فني أو اإلداري 

والالعبون أن الـ ٣ نقاط 
أهم من أي شيء آخر 

في الوقت احلالي.
أمــا برقــان فلم 

يظهـــر مبستواه 
الذي  الهجومـــي 
كان عليــــه فــي 

الســابقة  اجلوالت 
حتى ان اســتفاقته بعد تأخره بهدف جاءت في 
الدقائق الـ ١٠ األخيرة والتي حتصل من خاللها 
على ركلة جزاء لم يســتغلها، وقد يندم عليها 
مستقبال إلضاعته نقطة ألن فارق هدف قد يطيح 

بالفريق لدوري «املظاليم».

ترتيب دوري stc للتصنيف بعد اجلولة الثانية عشرة
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انطالق مهرجان امللك عبدالعزيز لإلبل
امللــك  إدارة مهرجــان  عقــدت 
عبدالعزيــز لإلبــل فــي نســخته 
اخلامسة مؤمترا صحافيا استثنائيا 
حول اإلجراءات االحترازية للوقاية 
من ڤيروس كورونا، حيث شــدد 
املتحدث الرسمي للمهرجان د.خالد 
التركي على ضرورة التزام اجلميع 
باإلجراءات االحترازية للوقاية من 
ڤيــروس كورونا لتفــادي إيقاف 
املهرجــان من قبل اجلهات املعنية 
التــي تراقــب مســتوى االلتــزام 
باإلجراءات الوقائية، مطالبا الزوار 
واملشــاركني في املهرجان بتحمل 
املســؤولية وحتميــل تطبيقــي 
«توكلنا» و«تباعد» لضمان سالمتهم 

وسالمة من حولهم.
ورفع التركي أسمى آيات الشكر 
والتقديــر الى مقام خادم احلرمني 
الشريفني وسمو ولي عهده األمني 
على توفيرهم لقاح ڤيروس كورونا 
مجانا جلميع املواطنني واملقيمني 
باململكــة، إضافة إلى ما حتظى به 
نسخة املهرجان اخلامسة من دعم 
واهتمــام متثل في توجيه القيادة 
بإقامة املهرجان في موعده احملدد 
رغــم الظروف االســتثنائية التي 

نعيشها اليوم.

على تطبيق جميع البروتوكوالت 
واإلجراءات االحترازية والتعليمات 
الصادرة من وزارة الصحة، مضيفا 
تعمــل  اجلهــات احلكوميــة  أن 
كمنظومــة متكاملة منــذ انطالق 
املهرجان حتى اليوم وذلك لضمان 

سالمة وصحة اجلميع، حيث قامت 
وزارة الصحــة بحملــة للتطعيم 
مــن اإلنفلونــزا املوســمية، فيما 
تقيم اجلهــات األمنية في املناطق 
احمليطة باملهرجــان نقاط مراقبة 
لقياس درجات احلرارة والتأكد من 
ارتداء اجلميع الكمامات، والتزامهم 
باإلجراءات قبل دخولهم املهرجان، 
مشيرا إلى أن اجلهات األمنية قامت 
بجــوالت تفتيشــية خــالل األيام 
املاضية ورصدت عددا من املخالفني 
لإلجراءات االحترازية ومت تطبيق 
العقوبات املقــررة بحقهم، والتي 
تشمل غرامة مالية بقيمة ١٠٠٠ريال 

لعدم ارتداء الكمامة.
ودعــا التركــي املشــاركني في 
املهرجان وزواره إلى االبتعاد عن 
مناطق التجمعات وااللتزام بارتداء 
الكمامة بحيث تغطي األنف والفم 
بالكامــل، إضافة إلى ترك مســافة 

بينهم وبني اآلخرين.
هذا، وتستمر فعاليات النسخة 
امللــك  اخلامســة مــن مهرجــان 
عبدالعزيــز لإلبل حتــى ١٤ يناير 
املقبل، حيث انطلقت منافسات كأس 
النادي (إنتاج) لأللوان (الشــقح 
واحلمر والصفر والوضح والشعل).

د.خالد التركي متحدثا خالل املؤمتر الصحافي

وأكــد التركي أن إقامة مهرجان 
املؤسس بهذا املستوى من التنظيم 
تعد جناحا استثنائيا نفخر به في 
اململكة، وهذا ما أشادت به األوساط 
احملليــة والدوليــة، حيــث عملت 
إدارة املهرجــان منــذ اليوم األول 

التركي: تشديد كبير على االلتزام باإلجراءات االحترازية للوقاية من ڤيروس كورونا

الكويت يسحق «سلة» النصر

هادي العنزي

قدم الكويت منوذجا واضحا على الفارق الفني 
والبدني الكبير بني فرق الدوري العام لكرة السلة، 
بعدما سحق نظيره النصر بفارق ٨٠ نقطة وبنتيجة 
١١٣-٣٣ في املواجهة التي جمعت الفريقني على صالة 
االحتاد مبجمع الشيخ ســعد العبداهللا للصاالت 
ضمن منافسات القسم الثاني للمجموعة األولى، 
وفي املباراة الثانية تفوق الساحل على التضامن 
بفارق نقطة واحــدة ٧٥-٧٤ في مواجهة متكافئة 

في جميع فتراتها.

الكويت ضرب بقوة «سلة» النصر    (املركز اإلعالمي للكويت)
القاهرة - سامي عبدالفتاح

لم يكن األهلي بطل الدوري للمواسم اخلمسة 
األخيرة في أحسن حاالته، مع افتتاحية مشواره 
بالدوري أمام نــادي مصر املقاصة، لكنه فاز 
١/٣ في مباراة أثارت قلق جماهيره للمستوى 
املتذبذب خالل شوطي اللقاء، رغم تقدمه بهدف 
مبكر جدا من ضربة جزاء بعد ٤ دقائق، فغاب 
التجانس والتوفيق عن أغلب العبيه، ما أثار 
قلق املدير الفني موسيماني، الذي اعترف بأن 

رباعي الهجوم يفتقد التجانس.
تقدم األهلي في الدقيقة ٤ عن طريق العبه 
التونسي علي معلول من ضربة جزاء وتعادل 
مروان حمدي في الدقيقة ٤١ للمقاصة ثم سجل 
محمود عبداملنعم كهربا لألهلي في الدقيقة ٦٥ 

قبــل أن يحرز عمرو الســولية الهدف الثالث 
في الدقيقة ٨٧.

وتصدر األهلي حامل اللقب جدول الترتيب 
بفارق األهداف، وأشاد موسيماني بفريق مصر 
املقاصة بقيــادة مدربه إيهاب جالل الذي قدم 

مباراة حافلة بالندية.
وفــي ديربي القناة، اكتفــى ناديا املصري 
واإلســماعيلي بالتعادل السلبي، ليحصل كل 
منهما على نقطة وحيــدة.. وتبادل الفريقان 
االســتحواذ على فترات خالل شوطي اللقاء، 
ولكن دون أهداف. وتعرض علي ماهر املدير 
الفنــي للمصــري البورســعيدي للطــرد في 
الدقيقة (٨١) من جانب احلكم محمود ناجي، 
بعد مشــاجرة بينه وبني أحمد العجوز مدير 

الكرة باإلسماعيلي.

األهلي يخطف 
املقاصة بثالثية

العب وسط النصر ناصر العجمي قدم مستوى 
مميزًا امام التضامن                     (محمد هنداوي)

األهلي حقق الفوز ولم يقدم املستوى املأمول


